هفتهنامه

ما آن شقايقايم
که با داغ زادهايم

مشروب نخورید و دنبال
دعوا نباشید
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خبرنگار پاسارگاد رتبه اول
جشنواره ابوذر را کسب کرد

7
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دوشنبه  13آذر 1396
شماره 492
 15ربیعاالول 1439
 4دسامبر 2017
 8صفحه  1000تومان
همراه با  8صفحه نيازمنديها

تماسجنسی
گزارش پاسارگاد به بهانه روز جهانی ایدز

مهمترین عامل انتقال ایدز

 دکتر محمد موقری :بر طبق آمار در سیرجان تعداد بیماران ایدزی که شناسایی شدهاند و در مرکز بهداشت
پرونده دارند و دارو میگیرند  34نفر هستند که بیشک آمار واقعی بیش از اینهاست
 دکتر محمد ندیمی :موج اول  HIVدر کشور ناشی از انتقال خون آلوده بود ،موج دوم در معتادان تزریقی و زندانیان
و موج سوم انتقال از طریق تماس جنسی پرخطر است که جامعه را به شدت تهدید میکند .در حال حاضر انتقال از
طریق تماس جنسی به شدت در حال افزایش است و به منحنی جهانی نزدیک میشود
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با ساخت جاده میانبر ،جاده اصلی فرودگاه ساخته نمیشود

به لطف فرودگاه جادهراهآهن ساخته میشود

3

تربیت جنسی کودکان را جدی بگیرید
«تربیـت جنسـی یکـی از مهمترین انواع تربیت اسـت کـه باید در کنار سـایر مـوارد تربیتی
مـورد توجـه قرار گیـرد .آموزش تربیت جنسـی سـبب پیشـگیری از سوءاسـتفاده جنسـی از
کـودکان ،پیشـگیری از برخـی علل اختلاالت و انحرافـات جنسـی ،،پیشـگیری از برخی علل
رفتارهـای جنسـی پرخطـر نوجوانـان و بزرگسـاالن میشـود» اینهـا را دکتـر محمـد ترکمان
میگوید..صفحـه 4را بخوانیـد.

 عکس :جواد شمسزاده

نمایش «دخترک و جنگل پرماجرا» به روی صحنه رفت

درخت تئاتر سیرجان در زمستان شکوفه داد
گریه کردم اشک بر داغ دلم مرهم نشد
ناله کردم ذرهای از دردهـایم کـم نشد
در گلستان بوی گل بسیار بوییـدم ولی
از هزاران گل یکی مثل پسر پیدا نـشد
به بهانه اولین سالگرد مرحوم

سبحان الماسی

طرف قـرارداد
بیـمه سالمـت
نیروهای مسـلح
بـیـمـه دانـا
بـیـمه ایـران

پـذیرش بــرای عـمـوم آزاد مـیبــاشـد

دارای بـخشهــای بستــری جــراحی ،داخـلی ،زایشـگاه ،اورژانس،
اطفــال ،آزمــایشگاه ،رادیولـــوژی ،داروخانه ،دندانپزشکی ،تعیین
نمره چشم ،اتاق عمل(عملهای ارتوپـدی ،زیبـایی ،چـشمپـزشکی،
سـزارین ،زنــان ،گوش حـلـق و بیـنــی ،الغــری)

نمایندگی انحصاری کــارخانه شیشه
سکوریــت مهر صــالح در سیـرجان
و نمایندگی انحصاری کارخانه کرکره
بــرقی اطـمینـان در ،در سیــرجان

کرکره برقی

پاسارگاد

بلوار دکتر صادقی نرسیده به تقاطع دهخدا جنوبی
09139474079ـ 09133471959
الهینسب

السالم علیک یا اباعبداهلل(ع)
گذشته سـالی و رویت ندیدیم
گلی از گـلشن رویت نچیدیـم
رسیده سـالگرد تـو ولـی مـا
به قدر سالها محنت کشیدیم

فــروشــگاهآزادیعـرضهکننده
دوغ سنتی
انــواع محصوالت دامداران و
دامداران
نانآورانتهران
خیابان بروجردی ،نرسیده به خیابان جواداالئمه
42233330

به مناسبت
اولین سالگرد مرحوم
خادمالحسین کربالیی

یداهلل خضری
مراســمی روز پنجشــنبه  96/09/16از ســاعت
 2الــی  5بعدازظهــر برگــزار میگــردد.
آدرس :روبــهروی شــرکت ســیبیجی -قطعــه
 10راهآهــن -منــزل آن مرحــوم
ساعت حرکت  2:30بعدازظهر

سیرجان -بلوار امامرضا(ع) -ابتدای جاده راهآهن -درب لنگر
موبایل09223011513 :
تلفن034 - 42233380 :
@velayathospital
@velayatsirjannedaja

مادرت

شیشه سکوریت

2و8

میـکروپیـگمنتیشـن و میـکروبلیـدینگ
تحـــولــی جـــدیـد در دنیـــای میـــکروپیگمنتیشـن
جدیدترین و بهروزترین دستگاه میکروپیگمنتیشن
رنــــگهـــای اصــــل و بـــا کیفیت آمـــــریـــکایـــی
در محیطی کامال استریل با پکهای یکبـار مصــرف

09130623461

با مشاوره
رایـــگـان

